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    کند  می  پیدا ادامه تلفنی و آنالین  صورت به خدمات و شود می  بسته دنور انسانی خدمات مراکز 
 ماند  خواهد باز خانمان بی افراد برای دنور های پناهگاه برف، توفان شدن نزدیک با

 

 از دنور انسانی خدمات مراکز تمامی ،COVID-19 شیوع کردن محدود به کمک و  اجتماع سالمت و ایمنی حفاظت منظور به  - دنور  

 شده فراخوانی نیز همکار های سازمان در فعال مددکاران. بود خواهد بسته عموم  روی بر ثانوی اطالع تا 2020 مارس 19, پنجشنبه

 موقت تعطیلی تصمیم. گیرد می  صورت ایالتی صورت به آن بر نظارت ولی  شود می اداره محلی صورت  به دنور انسانی خدمات. اند

 .است شده اتخاذ کلرادو انسانی خدمات اداره رهنمودهای پیرو DHS مراکز

  

 هدوشنب  از را حیاتی های حمایت و ایمنی خدمات همچنان کارکنان بود، خواهد دسترس از خارج حضوری تعامالت که زمانی مدت در 

 دسترس در تعامالت و خدمات. داد خواهند ارائه دنور های خانواده به تلفنی و آنالین خدمات طریق از . ظ.ب 4:30 تا. ظ.ق 8 جمعه تا

 :از عبارتند 4DHS (4347)-944-720 یاwww.denvergov.org/humanservices  طریق  از تلفنی یا آنالین صورت به

 (RTD Live کودک،  مراقبت هزینه کمک پزشکی، پول، غذا،) مزایا برای نام ثبت  •

 تغییرات  گزارش  •

 مدارک  ارائه  •

 مزایا وضعیت  بررسی  •

  فرزند نفقه پرداخت  •

 اجاره  هزینه کمک به مربوط اطالعات به دسترسی  •

  دارایی بر مالیات معافیت  و انرژی هزینه کمک های تقاضانامه دانلود  •

 .بگیرید تماس CO-4-KIDS (1-844-264-5437)-844-1 شماره با غفلت، یا آزاری  کودک  گزارش  برای 

 بهره یا غفلت آزار، مورد – شود می محسوب « ریسک  معرض در» که بزرگسالی هر یا – تری مسن بزرگسال که دارید شک اگر 

 .بگیرید تماس 4DHS (4347)-944-720 شماره به بزرگساالن محافظت خدمات ویژه  خط با است، گرفته قرار کشی

 یا مجازی صورت به عمومی  جلسات و رویدادها از بسیاری و داشت خواهد ادامه تعطیلی این طول در ضروری های عملیات 

 مرتب و است دسترس در www.denvergov.org در ها تعویق و لغویات، ها، تعطیلی فهرست. شد  خواهد برگزار تلفنی رویدادهای

 .شود می روز به

 باز عموم برای همچنان بیخانمان افراد برای دنور های پناهگاه و خدمات دنور، انسانی دماتخ رسانی خدمت  شیوه در تغییر علیرغم 

. کنند مراجعه موجود های پناهگاه به شوند می تشویق ساکنان کند، می بینی پیش را بهاری برف توفان یک دنور که آنجا از. بود خواهد

 1-1-2 شماره با توانند می شود، می مواجه  پناهگاه به دسترسی نیازمند افراد با که فردی هر یا پناهگاه به دسترسی نیازمند افراد تمامی

 ساعات بین) بگیرند تماس

http://www.denvergov.org/humanservices
http://www.denvergov.org/
https://www.denvergov.org/content/denvergov/en/housing-information/resident-resources/find-shelter.html


. معلولیت دچار بیخانمان افراد برای نقل و حمل های کمک شامل شوند، متصل موجود منابع به تا( جمعه تا دوشنبه. ظ.ب 5 تا. ظ.ق 8 

 .  بگیرید تماس 1-1-9 با همیشه اضطراری، شرایط در

 


